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§ 70/2020    

 

Anmälan och prövning av jäv 

 

Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

 

________________ 
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§ 71/2020 

 
Förändring av ärendelistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 
- Information kring covid-19. 
 
Frågor om mögel på Ängskolan behandlas under punkt 11. 
 

Dagens sammanträde 

 

Jessica Rodén (S) anmäler en fråga om lägesbild kring covid-19. 

 

Bodil Wennerström (S) anmäler fråga om mögel på Ängskolan. 

 

Ordförande föreslår att en informationspunkt kring covid-19 läggs till i slutet av 

dagordningen, och att enhetschef Malin Ankarstrand svarar på frågor om mögel 

på Ängskolan under punkt 11. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om frågorna kan tillföras dagordningen, och finner att så 

sker.  

 

________________ 
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§ 72/2020    

 

Uppföljning av nämndens föregående protokoll 

Ärendet 
 

Arbetsutskottet följer upp nämndens föregående protokoll.  

 

Dagens sammanträde 
 

Ordförande redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

 

________________ 
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§ 73/2020    Dnr 2020-95 041 

 

Nämndplan 2021-2022 
 

Arbetsutskottets beslut  
 
Förvaltningschefen uppdras att till nämndens sammanträde, efter kommunfull-
mäktiges fastställande av budgeten för 2021-2022, göra kompletteringar av 
ekonomiavsnittet och justeringar enligt dagens diskussioner. 

 

 
Ärendet 
 

Som en del av det gemensamma styr- och ledningssystemet för Marks kom-

mun har kommunfullmäktige gett alla nämnder och bolag i uppdrag att för 

varje verksamhetsår upprätta nämndplaner. Utifrån fullmäktiges budget fast-

ställer nämnden i nämndplanen inriktning och prioriteringar för sin verksamhet. 

Nämndplanen fungerar som nämndens beställning till förvaltningen och anger 

även på vilken nivå de ekonomiska anslagen binds. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens förslag till nämndplan 2021-2022, version 1.1 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-11, med följande förslag till 

beslut: 

1. Barn- och utbildningsnämndens nämndplan för 2021–2022 antas 

och skickas till Kommunstyrelsen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden begär ersättning från 

kommunstyrelsen för tillkommande lokalkostnader för Lyckeskolan. 

3. Anslaget för driftbudgeten binds per huvudverksamhet med 

nedanstående budgetramar, för år 2021, förändringar görs utifrån 

arbetsutskott 2020-11-26 

• Förskola 189,7 mnkr 

• Fritidshem 49,6 mnkr 

• Grund- och gymnasiesärskola 32,0 mnkr 

• Grundskola 373,9 mnkr 

• Gymnasieskola 152,8 mnkr 

• Vuxenutbildning 14,5 mnkr 

• Arbetsmarknadsfrågor 6,8 mnkr 

• Förvaltningsövergripande 75,3 mnkr 
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• IT-lärverktyg 6,1 mnkr 

• Reserv 4,6 mnkr 

 

 
Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander, verksamhetschef Marie Tell, kvalitéts-

utvecklare Camilla Tibblin samt ekonomer Hanna Grunditz-Svensson, Johan 

Höglund och Marie Wank redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

 

Ordförande föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt följande: 

Förvaltningschefen uppdras att till nämndens sammanträde, efter kommunfull-

mäktiges fastställande av budgeten för 2021-2022, göra kompletteringar av 

ekonomiavsnittet och justeringar enligt dagens diskussioner. 

 

Ordförande frågar om dennes förslag kan antas, och finner att så sker. 

 

_______________ 
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§ 74/2020    Dnr 2020-216 040 

Reviderad modell för resursfördelning inom förskola och fri-
tidshem från år 2021 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om revidering av 
resursfördelningsmodell från 2021 avseende verksamheterna förskola 
och fritidshem. 

 

 
Ärendet 
 

Grunden till de resursfördelningsmodeller som i Marks kommun gällt för för-

skola, fritidshem och grundskola beslutades inför 2016 och utgår från att få en 

så likvärdig fördelning som möjligt av kommunens resurser. 

En utvärdering av nuvarande modell genomfördes så sent som under våren 

2019, och resultatet föredrogs för Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11, 

§ 66. 

 

Från hösten 2020 saknas systemstöd för resursfördelning utifrån nuvarande 

beslutad modell, och ett nytt beslut om fördelningsgrund inom förskola och fri-

tidshem behöver därför fattas. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens förslag till ny resursfördelningsmodell, daterad 2020-11-11. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16, med följande förslag till 

beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om revidering av 

resursfördelningsmodell från 2021 avseende verksamheterna förskola 

och fritidshem. 

 
Dagens sammanträde 
 

Ekonomer Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

Ordförande föreslår att förvaltningens förslag till beslut lämnas som beslutsför-

slag till Barn- och utbildningsnämnden. 
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Förslaget antas.  

 

_______________ 
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§ 75/2020    Dnr 2020-196 612 

Rutiner för mottagande av IM-elever i andra kommuner samt 
ändring i delegationsordning 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Riktlinjerna för överenskommelser om ersättning för individuellt program 
hos annan huvudman antas och gäller från och med 20210101. 
Verksamhetschef för gymnasieskolan beslutar om Marks kommun avser 
att ge bidrag för en utbildningsplats hos annan huvudman på en 
individutformad utbildning. 
Punkten 3.2.19 Beslut om Marks kommun avser att ge bidrag för en 
utbildningsplats hos annan huvudman på en individutformad utbildning, 
tillförs delegationsordningen. Lagrum SL 17 kap. §§ 24, 29, 35 och 36. 

 

 
Ärendet 
 

Förvaltningen har identifierat ett behov av riktlinjer för beviljande av ersättning 

till annan huvudman, gällande introduktionsprogram för enskild elev. En 

granskning av tidigare beviljade ersättningar visar att det saknats riktlinjer för 

beviljande, och vem som har rätt att besluta avseende bidrag i sådana ären-

den. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-11, med följande förslag till 

beslut: 

Riktlinjerna för överenskommelser om ersättning för individuellt program 

hos annan huvudman antas och gäller från och med 20210101. 

Verksamhetschef för gymnasieskolan beslutar om Marks kommun avser 

att ge bidrag för en utbildningsplats hos annan huvudman på en 

individutformad utbildning. 

Punkten 3.2.19 Beslut om Marks kommun avser att ge bidrag för en 

utbildningsplats hos annan huvudman på en individutformad utbildning, 

tillförs delegationsordningen. Lagrum SL 17 kap. §§ 24, 29, 35 och 36. 

 

Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Caroline Billing redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång  

Ordförande föreslår att förvaltningens förslag till beslut lämnas som beslutsför-

slag till Barn- och utbildningsnämnden. 

 

Förslaget antas.  

 

_______________ 
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§ 76/2020    Dnr 2020-118 290 

Regler förskola och avgifter 
 

Arbetsutskottets beslut  
 
Informationen noteras. Förvaltningen uppdras färdigställa beslutsunderlaget 
och lägga fram ärendet för beslut på nästkommande nämndsammanträde. 

 

 

Ärendet 
 

Regelverket för placering i förskola och fritidshem är ett förtydligande av skol-

lagen och gällande praxis. De nuvarande reglerna började gälla i januari 2014. 

För att underlätta förståelsen för medborgarna behöver reglerna ses över. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens utkast till förslag på regler för förskola och fritidshem. 

Förvaltningens preliminära tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06, med följande 

förslag till beslut: 

Förvaltningens förslag till regler för förskola och fritidshem fastställs 

och gäller från 2021-01-01. 

 

Dagens sammanträde 
 

Administrativ chef Lena Ilhage redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

Ordförande föreslår att förvaltningen färdigställer beslutsunderlaget och lägger 

fram ärendet för beslut på nästkommande nämndsammanträde. 

 

Förslaget antas.  

 

_______________ 
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§ 77/2020    Dnr 2020-108 61 

 
Redovisning av flexibla arbetssätt 
 
Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden gav 2020-06-11, § 92, förvaltningschefen i upp-

drag att redovisa några exempel på hur skolorna gör för att tillgodose elevens 

behov av anpassningar av undervisningen och nyttjandet av flexibla arbetssätt.  

En grupp utsågs till uppdraget, bestående av verksamhetschefer Cecilia Rag-

narsson och Marie Tell, verksamhetsutvecklare Helena Karlsson och Emma Cal-

lin, kvalitétsutvecklare Marie Nemhed Gustafsson och skolpsykolog Gunnel 

Hentilä. En kartläggning har gjorts över förekomsten av särskild undervisnings-

grupper/flexgrupper i kommunens skolor. 

 

Dagens sammanträde 
 

Verksamhetsutvecklare Emma Callin och Helena Karlsson samt verksamhets-

chef Cecilia Ragnarsson redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

 

_______________ 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 15 (26) 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 2020-11-26 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 78/2020    Dnr 2017-233 291 

Inriktningsbeslut för om- och nybyggnation av skollokaler i 
Skene 
 

Arbetsutskottets beslut  
 
Arbetsutskottet noterar informationen. Förslag till beslut redovisas på nämn-
dens sammanträde.       

 

 
Ärendet 
 

Kommunstyrelsen beställde 2018-01-24 en förstudie från teknik- och service-

nämnden gällande Ängskolan, eftersom skolan är i stort behov av renovering 

och ombyggnation. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-02-18 att 

begära en komplettering av förstudien, för att även inkludera verksamheterna 

F-6 och förskola. Förvaltningschefen fick av Barn- och utbildningsförvaltningen 

2019-06-11 i uppdrag att utreda hur förskoleklass till årskurs nio i Skene bör 

utformas för att långsiktigt klara lokalbehovet med beaktande av beräknad be-

folkningstillväxt, samt att beställa en projektering av skollokaler för förskole-

klass till årskurs nio i Skene av teknik- och serviceförvaltningen. Utredningen 

och projekteringen har sedan dess pågått, och vid barn- och utbildningsnämn-

dens möte 2020-12-10 skall nu ett inriktningsbeslut fattas gällande elevantal 

och geografisk placering av byggnaderna. Arbetet kommer därefter att fortlöpa 

utifrån nämndens beslut. 

 

Ärendets behandling 
 

Ärendet Ombyggnation Ängskolan, dnr 2017-233 291: 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 81 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-26 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-09, § 94 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11, § 57 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-17, § 108 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-15, § 127 

 

Ärendet Begäran om förstudie för förskola och skola i Skene, dnr 2016-199 

290: 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-08-25, § 25 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-13, § 82 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-13 
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Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-09, § 7 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 81 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-12 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-08, § 13 

Kommunstyrelsen 2018-09-05, § 116 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-25 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-18, § 89 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-02 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11, § 56 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-03, § 55 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-17, § 104 

Utredning av placering av ny förskola i Skene 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-08 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-12, § 134 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27 (med bilagor), med föl-

jande förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämndens inriktningsbeslut för nämndens 

fortsatta arbete med om- och nybyggnation av skollokaler i Skene är 

scenario A, som formulerat i förvaltningens scenariobeskrivningar. 

Detta innebär: 

• En ny skola 7–9 för 750 elever byggs fristående på Ängskoletomten. 

• Skolan kommer under de första åren även samutnyttjas av årskurs 4–6. Års-

kurs F-3 förläggs till Tingvallaskolan. 

• När den nybyggda skolan är inflyttningsklar påbörjas ombyggnad av gamla 

Ängskolan. Nytt inriktningsbeslut fattas av nämnden. 

• Tingvallaskolan blir därefter tillgänglig för andra ändamål. När behovet finns 

byggs ytterligare ny skola på annan plats. Nytt inriktningsbeslut fattas av 

nämnden. 

 

Dagens sammanträde 

 

Enhetschef Malin Ankarstrand redogör för ärendet, samt för frågor kring mögel 

på Ängskolan. Teknik- och serviceförvaltningen har en förvaltande roll i sam-

manhanget, och Barn- och utbildningsförvaltningen har en dialog med dem. 

RISE kommer att utföra tester i närtid, och när det är gjort kommer förvalt-

ningen att återkoppla vad testerna utvisade samt vilka åtgärder som satts in. 

 

Ärendet diskuteras.  

Bodil Wennerström (S) önskar få en redogörelse över situationen på nämndens 

sammanträde den 10 december. 
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Beslutsgång  

 

Ordförande föreslår att arbetsutskottet noterar informationen, samt att förslag 

till beslut redovisas på nämndens sammanträde. 

 

Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 79/2020    Dnr 2020-154 006 

Tillägg till sammanträdesplan 2021 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till riktlinjer 
gällande nämndsprocessen, daterade 2020-11-17. 
 
Avsteg från riktlinjerna får göras i undantagsfall, då ärenden på grund 
av särskilda omständigheter kräver skyndsam handläggning. 

 

 
Ärendet 
 

Barn- och utbildningsnämnden fastslår sammanträdestider för ett år i taget. På 

sammanträdet den 15 oktober 2020 fastslogs tider för nästkommande år, följt 

av att förvaltningschef uppdrogs att till nämndens sammanträde i december re-

dovisa förslag på tilläggsbeslut till sammanträdesplanen, gällande ärendepro-

cessen. Förslaget ska innefatta bestämmelser kring ärendens initiering och an-

mälan, handläggning, inlämningstider samt ansvar för ärendens bevakning och 

praktiska hantering. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens förslag till riktlinjer för nämndsprocess version 1.0, daterade 

2020-11-17. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-19, med följande förslag till 

beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till riktlinjer 

gällande nämndsprocessen, daterade 2020-11-17. 

 

Avsteg från riktlinjerna får göras i undantagsfall, då ärenden på grund 

av särskilda omständigheter kräver skyndsam handläggning. 

 

Dagens sammanträde 
 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

Ordförande föreslår att förvaltningens förslag till beslut lämnas som beslutsför-

slag till Barn- och utbildningsnämnden. 
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Förslaget antas.  

 

_______________ 
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§ 80/2020    Dnr 2019-11 600 

Val av kontaktpolitiker 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Anders Lindahl och Helena Johansson utses till kontaktpolitiker för Sätilaskolan 
årskurs 7-9. 
 
Princella Lizarazu utses till kontaktpolitiker för Sätilaskolan årskurs F-6. 

 

 
Ärendet 
 

I början av varje mandatperiod utser Barn- och utbildningsnämnden kontaktpo-

litiker för samtliga skol- och verksamhetsområden. I uppdraget som kontaktpo-

litiker ingår att följa arbetet vid någon del av verksamheten. Det innebär att 

varje förtroendevald är kontaktpolitiker för minst en av kommunens förskolor, 

grundskolor och/eller verksamhetsområden, såsom gymnasieprogram och vux-

enutbildningen. Arvode utgår för högst 15 timmar per ställe och år. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23, med följande förslag till 

beslut: 

Anders Lindahl och Helena Johansson utses till kontaktpolitiker för Sätilaskolan 

årskurs 7-9. 

 

Princella Lizarazu utses till kontaktpolitiker för Sätilaskolan årskurs F-6. 

 

Dagens sammanträde 
 

Nämndsekreterare Anna Brogren redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

Ordförande föreslår att förvaltningens förslag till beslut lämnas som beslutsför-

slag till Barn- och utbildningsnämnden. 

 

Förslaget antas.  

 

_______________ 
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§ 81/2020    Dnr 2019-32 002 

Förändring i delegationsordning 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Delegationen för att fatta beslut vid individuell prövning av skolskjuts flyttas 
från administrativ chef till Verksamhetschef Förskola, grundskola F-6 samt 
Verksamhetschef Grundskola 7-9, Gymnasium och Vuxenutbildning. 

 

 
Ärendet 
 

Vid individuell prövning av rätten till skolskjuts är administrativ chef i nuläget 

delegerad att fatta beslut. Då den administrativa chefen avslutar sin tjänst, och 

inte ersätts i samma roll, föreslår förvaltningen en förändring av ”Riktlinjer för 

skolskjutsar och elevresor i Marks kommun” samt delegationsordningen enligt 

följande: 

 

17. Individuell prövning 

Marks kommuns regler syftar till att underlätta skolskjutshandläggningen. Indi-

viduell prövning kan göras genom ansökan. Utreds av handläggare och beslut 

fattas av Verksamhetschef Förskola, grundskola F-6 samt Verksamhetschef 

Grundskola 7-9, Gymnasium och Vuxenutbildning. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-13, med följande förslag till 

beslut: 

Delegationen för att fatta beslut vid individuell prövning av skolskjuts flyttas 

från administrativ chef till Verksamhetschef Förskola, grundskola F-6 samt 

Verksamhetschef Grundskola 7-9, Gymnasium och Vuxenutbildning. 

 

Dagens sammanträde 

 

Handläggare Caroline Robertsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

Ordförande föreslår att förvaltningens förslag till beslut lämnas som beslutsför-

slag till Barn- och utbildningsnämnden. 

Förslaget antas.  

 

_______________ 
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§ 82/2020    Dnr 2020-213 623 

Mindre ändring av skolskjutszoner 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Lyckeskolans skolskjutszon utökas och ger elever från Öxabäck, Torestorp och 
delar av Örby rätt till skolskjuts, enligt karta i förvaltningens tjänsteskrivelse 
2020-11-13. 
 
Örbyskolans skolskjutszon för årskurserna 7-9 upphör att gälla. Ängskolans 
skolskjutszon ändras enligt karta i förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-13, 
och elever i centrala Berghem hänvisas till den nya gång- och cykelvägen mel-
lan Berghem och Hedbo i Skene. Detta istället för att beviljas skolkort. 
 
Sätilaskolan skolskjutszon för årskurserna 4 till 6 ändras så att elever boende i 
områdena Almered, Bua och Bolg hänvisas till den nya gång- och cykelvägen 
istället för att beviljas skolskjuts. Gränsdragningen på Hultavägen för årskurs 
7-9 flyttas cirka en kilometer närmare skolan enligt karta i förvaltningens tjäns-
teskrivelse 2020-11-13. 
 
Samtliga föreslagna revideringar börjar gälla från höstterminen läsår 2021/22. 
 

 
Ärendet 
 

De skolskjutszoner som används i bedömningen av rätt till skolskjuts i Marks 

kommun behöver revideras på ett antal ställen i kommunen. Det har anlagts 

gång- och cykelväg på några sträckor, som gör att elever själva kan ta sig sä-

kert till skolan i stället för att åka skolskjuts. Därtill får Lyckeskolan ett ändrat 

upptagningsområde från och med hösten 2021. 

 

Ärendets behandling 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-13, med följande förslag till 

beslut: 

Lyckeskolans skolskjutszon utökas och ger elever från Öxabäck, Torestorp och 

delar av Örby rätt till skolskjuts, enligt karta i förvaltningens tjänsteskrivelse 

2020-11-13. 

Örbyskolans skolskjutszon för årskurserna 7-9 upphör att gälla. Ängskolans 

skolskjutszon ändras enligt karta i förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-13, 

och elever i centrala Berghem hänvisas till den nya gång- och cykelvägen mel-

lan Berghem och Hedbo i Skene. Detta istället för att beviljas skolkort. 

Sätilaskolan skolskjutszon för årskurserna 4 till 6 ändras så att elever boende i 

områdena Almered, Bua och Bolg hänvisas till den nya gång- och cykelvägen 

istället för att beviljas skolskjuts. Gränsdragningen på Hultavägen för årskurs 

7-9 flyttas cirka en kilometer närmare skolan enligt karta i förvaltningens tjäns-

teskrivelse 2020-11-13. 
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Samtliga föreslagna revideringar börjar gälla från höstterminen läsår 

2021/22. 

 

Dagens sammanträde 
 

Handläggare Caroline Robertsson redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång  

Ordförande föreslår att förvaltningens förslag till beslut lämnas som beslutsför-

slag till Barn- och utbildningsnämnden. 

 

Förslaget antas.  

 

_______________ 
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§ 83/2020    Dnr 2020-152 600 

Riktlinjer för lönebidrag till föreningar 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse samt 
förslag till rutiner och riktlinjer gällande lönebidrag till föreningar till kommun-
styrelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna förvalt-
ningens framtagna rutiner gällande merfyllnadsutbetalning, daterade 2020-11-
04. 
 
Merfyllnadsutbetalningarna till föreningar fortgår till dess att eventuellt beslut 
om bidragets upphörande har fattats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja eller ge avslag om merfyll-
nadsutbetalning till föreningar. 

 

 
Ärendet 
 

Kommunfullmäktige har i § 27 2020 gett Barn- och utbildningsnämnden i upp-

drag att se över rutinerna kring lönebidrag till föreningar samt ta fram riktlin-

jer. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen senast den 31 december 

2020. 

 

Ärendets behandling 
 

Ärendet har behandlats på ett tidigare nämndsammanträde §136/2020, där 

ärendet återremitterades. 

Förvaltningens förslag till riktlinjer, daterade 2020-11-04 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23, med följande förslag till 

beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse samt 

förslag till rutiner och riktlinjer gällande lönebidrag till föreningar till kommun-

styrelsen. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna förvalt-

ningens framtagna rutiner gällande merfyllnadsutbetalning, daterade 2020-11-

04. 

Merfyllnadsutbetalningarna till föreningar fortgår till dess att eventuellt beslut 

om bidragets upphörande har fattats. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar eller ger avslag om merfyllnadsutbetal-

ning till föreningar. 
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Dagens sammanträde 
 

Verksamhetschef Sara Dahlin redogör för ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  

Ordförande föreslår att förvaltningens förslag till beslut lämnas som beslutsför-

slag till Barn- och utbildningsnämnden, med följande korrigering: Barn- och ut-

bildningsnämnden beslutar att bevilja eller ge avslag om merfyllnadsutbetal-

ning till föreningar. 

 

Förslaget antas.  

 

_______________ 
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§ 84/2020    

 

Information kring covid-19 

 

Dagens sammanträde 
 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander informerar om förvaltningens hantering 

av rapporter och statistik kring covid-19, samt hur sådan information förmed-

lats till Länsstyrelsen. 

Jessica Rodén (S) frågar hur förvaltningen resonerat gällande planer på att slå 

ihop förskolor under julledigheter, med tanke på smittspridning. Förvaltnings-

chefen ber om att få återkomma till frågan på nämndsammanträdet. 

Natalia E Henriksson (SD) frågar om elevers frånvaro och om skolplikten även-

tyras. Förvaltningschefen svarar att rektorer bevakar sina enheter, och att det 

finns möjlighet att fatta beslut om särskilda undervisningsformer om någon 

elev skulle behöva. 

Rune Imberg (KD) frågar om personalfrånvaro. Förvaltningschefen svarar att 

det just nu krävs mycket av personalen på enheterna för att hantera situat-

ionen. När en verksamhet stängs helt på grund av personalfrånvaro har det i så 

fall föregåtts av hårt arbete för att få ihop det. Flera enheter befinner sig i ett 

sådant stadie. 

 

Ordförande tackar för informationen. 

 

_______________ 

 


